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KOM NAAR DE INFORMATIEVE
WORKSHOP: zaterdag 23 oktober van
16.00 tot 17.00 uur.

Komt u in uw omgeving steeds vaker
signalen tegen die vallen of bijna vallen
veroorzaken? Wilt u meer weten over
de risico’s van vallen? 

GRAAG AANMELDEN
Kom naar de workshop - Zeker
Bewegen voor Ouderen - gegeven door
Frans van Gent. Aanmelden kan tot 17
oktober. Let op: VOL=VOL!
Na deze gratis workshop weet u precies
wat u kunt verwachten bij de trainingen
die starten vanaf maandag 8 november.

VRAGEN? BEL GERUST
Evy Papot, Buurtsportcoach Noord
e.pappot@s-hertogenbosch.nl
06 15 89 20 87 
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neem de stap, blijf vitaal

Voor meer informatie en de online valtest: 
www.veiligheid.nl/valpreventieweek

sport in de ochtend 
of in de avond

draag een witte 
pet of hoed

neem genoeg pauze

pas je tempo aan drink voldoende water neem droge kleding mee
natte kleding laat uv door

drink geen alcohol
voor het sporten

gebruik zonnebranddraag lichte en niet
te nauwe kleding

Check je ogen 
Laat regelmatig je ogen en 

je bril controleren. 

Geneesmiddelen 
Bespreek je medicijngebruik 
regelmatig met je huisarts.

Stevige schoenen
Ook binnen: stevige schoenen, 
voldoende profiel en lage hak.

Maak je huis veilig
Denk aan goede verlichting, 
een veilige trap en antislip.

Blijf actief 
Volg een beweegprogramma
voor balans en spierkracht. 

Vitamine D op peil
Eet voeding met voldoende 
calcium, ga dagelijks naar 

buiten of neem supplementen. 

Check je valrisico
Doe de online valtest of 
vraag de huisarts om een 
analyse van jouw valrisico.

Hulp familie
Praat met je familieleden over
hoe zij jou kunnen steunen.  

Spieren aanspannen
Duizelig bij het opstaan? 

Span eerst je beenspieren aan 
tot de duizeligheid verdwijnt.

 

Tips om - stevig op de been te blijven


